
Nr formy: 104 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak tworzyć szkołę promującą 

zdrowie” 
Adresaci: Dyrektorzy o krótkim stażu pracy, nauczyciele rozpoczynający 

pracę wszystkich typów szkół oraz inni zainteresowani tematyką szkolenia 
Zakres tematyczny:   

 Podstawowe założenia i wartości w szkole promującej zdrowie. 

 Koncepcja, model i standardy szkoły promującej zdrowie. 

 Etapy tworzenia szkoły promującej zdrowie. 

 Planowanie w szkole promującej zdrowie. 

 Dobre praktyki. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w CRE WŁ w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 2-30 września 2022 roku, godz. 14
00

 lub 

po zebraniu grupy, Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach 

Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

Uwaga: Obowiązkowy udział co najmniej trzech przedstawicieli z jednej 

szkoły/placówki oświatowej 

 

Nr formy: 105 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Jak tworzyć przedszkole 

promujące zdrowie” 
Adresaci: Dyrektorzy o krótkim stażu pracy, nauczyciele wychowania 

przedszkolnego rozpoczynający pracę oraz inni zainteresowani tematyką 

szkolenia 

Zakres tematyczny: 

 Geneza Programu. 

 Koncepcja, model i standardy przedszkola promującego zdrowie. 

 Etapy tworzenia przedszkola promującego zdrowie. 

 Planowanie w przedszkolu promującym zdrowie. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w CRE WŁ w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 2-30 września 2022 roku, godz. 15
00

 lub 

po zebraniu grupy Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach 
Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


Uwaga: Obowiązkowy udział co najmniej trzech przedstawicieli z jednego 

przedszkola 

 

Nr formy: 106 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Akademia zdrowego stylu życia” 

Adresaci: Nauczyciele szkół/placówek promujących zdrowie oraz 

nauczyciele rozpoczynający pracę wszystkich typów szkół/placówek oraz 

inni zainteresowani tematyką szkolenia 
Zakres tematyczny:  

 Formy aktywności fizycznej i ich wpływ na zdrowie? 

 Racjonalne odżywianie. 

 Profilaktyka wad postawy. 

 Profilaktyka chorób skóry oraz jej pielęgnacja. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa CRE WŁ w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: specjaliści danej dziedziny  

Liczba godzin: 20 godzin 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 listopada 2022 roku, godz. 15
00

, 12 stycznia 

2023 roku, godz. 15
00

, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa 

Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 oraz 21 lutego 2023 roku, godz. 15
00

, 

14  marca 2023 roku, godz. 15
00 

CRE WŁ
 
 w Skierniewicach ul. Batorego 

64D 

Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

Uwaga: wymagany strój sportowy. Szczegółowe informacje w komunikatach 

skierowanych do nauczycieli deklarujących udział w szkoleniu  

 

Nr formy: 107 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Autoewaluacja w placówce 

promującej zdrowie” 

Adresaci: Dyrektorzy o krótkim stażu pracy, nauczyciele rozpoczynający 

pracę wszystkich typów szkół/placówek promujących zdrowie oraz inni 

zainteresowani tematyką szkolenia 
Zakres tematyczny:   

 Standardy i narzędzia do autoewaluacji działań. 

 Propozycja kodowania wyników ankiet. 

 Oczekiwane efekty działań. 

 Cele i przedmiot autoewaluacji. 

 Metody, techniki i narzędzia badawcze. 

 Raport końcowy z autoewaluacji. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa CRE WŁ w Skierniewicach  

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 1-26 marca 2023 roku, godz. 15
00

, lub 

po zebraniu grupy
 
Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach 

Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

Uwaga: Obowiązkowy udział trzech przedstawicieli szkół/placówek 

oświatowych posiadających Akces lub Certyfikat Szkoła/Przedszkole Promujące 

Zdrowie  

 

Nr formy: 108 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Pierwsza pomoc przedmedyczna 

wg Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji”  
Adresaci: Nauczyciele rozpoczynający pracę wszystkich typów 

szkół/placówek oraz inni zainteresowani tematyką szkolenia 
Zakres tematyczny:  

 Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.  

 Anatomia i fizjologia człowieka. 

 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca 

zdarzenia oraz poszkodowanego. 

 Wezwanie pomocy. 

 Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego. 

 Poszkodowany nieprzytomny. 

 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego, dzieci i niemowląt.  

 Postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia-wybrane 

zagadnienia. 

 Apteczka pierwszej pomocy. 

 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy.  

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa CRE WŁ w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek  

Liczba godzin: 16 

Koszt: 100 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 4-6 października 2022 roku, godz. 14
00

, CRE 

WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D lub po zebraniu grupy 

Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

Uwaga: Ze względu na czynny udział uczestników w zajęciach, prosimy o 

przyniesienie obuwia i stroju sportowego. Zajęcia prowadzone wg Wytycznych ERC 

2021 

 

 

 

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


Nr formy: 109 

Rodzaj formy i tytuł: „Kurs na kierownika wycieczek szkolnych”* 

Adresaci: Nauczyciele rozpoczynający pracę wszystkich typów szkół 

i placówek oświatowych oraz inni zainteresowani tematyką szkolenia 
Zakres tematyczny:  

 Przepisy dotyczące problematyki krajoznawstwa i turystyki szkolnej oraz 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

 Krajoznawstwo i turystyka w pracy szkoły/placówki:  

 cele krajoznawstwa i turystyki szkolnej, 

 formy krajoznawstwa i turystyki szkolnej z uwzględnieniem ich 

organizacji, 

 organizacja wycieczki krajowej i zagranicznej, 

 zadania kierownika wycieczki i opiekunów wycieczki. 

 Organizacja specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej.  

 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczki:  

 bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych,  

 zasady bezpieczeństwa podczas przejazdów autokarem, 

 wymogi bezpieczeństwa nad wodą, 

 bezpieczeństwo podczas specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-

turystycznych. 

 Współpraca z rodzicami uczestników form krajoznawstwa i turystyki. 

 Praktyczne przedstawienie organizacji wycieczki krajowej i zagranicznej: 

 plan finansowy, 

 karta wycieczki i program, 

 regulamin wycieczki, 

 rozliczenie finansowe, podsumowanie, ocena wycieczki po jej 

zakończeniu.  

 Rodzaje odpowiedzialności kadry wycieczki.  

 Procedury postępowania w sytuacji wypadku uczestnika wycieczki. 

 Pierwsza pomoc przedmedyczna – wybrane zagadnienia.  

 Dobre praktyki. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa CRE WŁ w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: specjaliści danej dziedziny 

Liczba godzin: 14 

Koszt: 140 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 11-13 października 2022 roku, godz. 15
00 

 lub 

po zebraniu grupy, CRE WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

* możliwa realizacja kursu w siedzibie instytucji zamawiającej szkolenie 

 

 

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


Nr formy: 110 

Rodzaj formy i tytuł: „Kurs na wychowawcę wypoczynku”* 

Adresaci: Młodzież, studenci i inne osoby z predyspozycjami 

pedagogicznymi. Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która spełnia 

warunki zawarte w  Ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym art. 92p pkt 

2 

Zakres tematyczny: 

 Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

 Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku. 

 Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. 

 Ruch i rekreacja. 

 Turystyka i krajoznawstwo. 

 Zajęcia kulturalno-oświatowe. 

 Zajęcia praktyczno-techniczne. 

 Prace społecznie użyteczne. 

 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. 

Program kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

30  marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 

r., poz. 452 ze zm.) – załącznik nr 8 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa CRE WŁ w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: specjaliści danej dziedziny 

Liczba godzin: 36 

Koszt: 150 zł  

Termin i miejsce rozpoczęcia: 23, 24, 25, 29, 30, 31 maja 2023 roku, godz. 14
00

 

lub po zebraniu grupy, CRE WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

* możliwa realizacja kursu w siedzibie instytucji zamawiającej szkolenie 

 

Nr formy: 111 

Rodzaj formy i tytuł: „Kurs na kierownika wypoczynku”  

Adresaci: Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia 

warunki zawarte w Ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym art. 92p pkt 

1 
Zakres tematyczny:  

 Planowanie pracy wychowawczej. 

 Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. 

 Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz 

z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego. 

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


 Prowadzenie dokumentacji wypoczynku. 

Program kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

30  marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 

r., poz. 452 ze zm.) – Załącznik nr 7 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa CRE WŁ w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: specjaliści danej dziedziny 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 140 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 1 i 2 czerwca 2023 roku, godz. 14
00

 CRE WŁ 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D lub po zebraniu grupy 

Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

 
 

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

